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BÁO CÁO 

Tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp đối với dự thảo chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc huyện Bảo Lạc 

 

Thực hiện Công văn số 1191/UBND-NV ngày 30 tháng 9 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc về việc rà soát, xây dựng quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan, đơn vị. 

Phòng Dân tộc huyện Bảo Lạc đã căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị 

định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-UBDT ngày 01 tháng 11 năm 2021của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

huyện, để xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 

phòng Dân tộc huyện Bảo Lạc. 

Ngày 01 tháng 4 năm 2022 phòng Dân tộc huyện gửi công văn số 24/PDT 

ngày 01/04/2022 đến Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng, các cơ quan đơn vị trực thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để xin ý kiến góp ý 

cho dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng 

Dân tộc huyện Bảo Lạc. 

Qua quá trình xin ý kiến đóng góp Dự thảo Quyết định ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc huyện 

Bảo Lạc (nhiệm kỳ 2021- 2026), phòng Dân tộc nhận được công văn góp ý của 

11 cơ quan, đơn vị trong đó có 5 cơ quan cơ, đơn vị nhất trí với Dự thảo Quyết 

định, Quy định (Gồm: Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Thanh tra huyện; Phòng Tài 

chính - Kế hoạch; Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Phòng Văn hóa 

và Thông tin). Có 6 cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định, 

Quy định (Gồm: Phòng Nội vụ; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Tư Pháp; 

Ban Dân tộc tỉnh; Phòng Y tế; Phòng Tài nguyên và Môi trường). 

Phòng Dân tộc huyện báo cáo giải trình các nội dung đã tiếp thu, chỉnh 

sửa, bổ sung, cụ thể như sau: 
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Nội dung góp ý 

Ý kiến tiếp 

thu, giải 

trình làm rõ 
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Ý kiến của phòng Nội vụ 

1. Về dự thảo Quyết định  

1.1 Xem xét bỏ “Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND 

ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cao 

Bằng” tại phần căn cứ vì không phù hợp. 

 

 

Đã tiếp thu, 

chỉnh sửa 

2. Về dự thảo Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức: đề nghị phòng xem xét điều 

chỉnh: 

 - Tại tên Quy định đề nghị bỏ cụm từ “Ban hành Quy 

định”, điều chỉnh như sau:  

QUY ĐỊNH  

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Dân tộc huyện Bảo Lạc 

 

 

Đã tiếp thu, 

chỉnh sửa 

Tại Khoản 2 Điều 3 “Trưởng phòng chịu trách nhiệm 

trước UBND huyện…”, xem xét điều chỉnh phù hợp 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 

108/2020/NĐ-CP về người đứng đầu “Người đứng đầu 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

(sau đây gọi chung là Trưởng phòng), là Ủy viên Ủy 

ban nhân dân cấp huyện do Hội đồng nhân dân cấp 

huyện bầu, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ 

nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước 

pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy 

viên Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Quy chế làm việc 

và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.” 

 

 

 

 

 

 

Đã tiếp thu, 

chỉnh sửa 
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 - Xem xét thêm nội dung Điều..Chế độ làm việc và 

Trách nhiệm của Trưởng phòng tại Chương II CƠ 

CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ, theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 

của Chính Phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh và tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 

108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ. 

Đã tiếp thu, 

chỉnh sửa 
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Ý kiến của phòng GD&ĐT 

1. Về thể thức văn bản 

Tại Tiêu ngữ của Quyết định ban hành và Quy định bổ 

sung gạch nối (-). 

Đã tiếp thu, 

chỉnh sửa 

2. Về nội dung  

- Sửa trích yếu nội dung văn bản và Điều 1: “... Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức của Phòng Dân tộc huyện Bảo Lạc” thành “... 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Bảo Lạc” (thay 

dấu (,) bằng chữ và); 

Đã tiếp thu, 

chỉnh sửa 

- Các căn cứ tại quyết định ban hành mắc lỗi chính tả 

và thiếu dấu; 

Đã tiếp thu, 

chỉnh sửa 

- Bỏ căn cứ “Căn cứ Quyết định số 06/2022/QĐ-

UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc 

tỉnh Cao Bằng;” 

Đã tiếp thu, 

chỉnh sửa 

- Tại Điều 2 điền đầy đủ số, ngày tháng của Quyết định 

cần thay thế, nếu chưa ban hành đề nghị bỏ nội dung 

này; - Tại trích yếu nội dung Quy định đề nghị sửa như 

sau:    

 

Đã tiếp thu, 

chỉnh sửa 
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“QUY ĐỊNH 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Dân tộc huyện Bảo Lạc”. 
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Ý kiến của phòng Tư pháp 

Cần chỉnh sửa lỗi chính tả trong dự thảo Quyết định. 

Đã tiếp thu, 

chỉnh sửa 
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Ý kiến của Ban Dân tộc tỉnh 

1. Đối với dự thảo quyết định 

- Đề nghị Ban soạn thảo căn Số, ký hiệu của văn bản 

đặt giữa dưới tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản 

theo quy định tại Phụ Lục I Nghị định số 30/2020/NĐ-

CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về Công 

tác Văn thư.  

- Đề nghị Ban soạn thảo sửa tiêu ngữ “Độc lập - Tự do 

Hạnh phúc” thành “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” 

giữa các cụm từ có gạch nối (-) theo quy định tại Phụ 

Lục I Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 

năm 2020 của Chính phủ về Công tác Văn thư.  

- Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP và Nghị định số 

108/2020/NĐ-CP đề nghị ghi rõ ngày tháng năm ban 

hành văn bản; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ghi đầy 

đủ trích yếu nội dung văn bản, thiếu cụm từ “thành 

phố trực thuộc trung ương” theo quy định tại Phụ 

Lục I Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 

năm 2020 của Chính phủ về Công tác Văn thư. 

- Bỏ căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 18 

tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

Ban hành vì Quyết định này Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc 

tỉnh Cao Bằng. 

2. Đối với dự thảo quy định 

- Đề nghị Ban soạn thảo sửa tiêu ngữ “Độc lập - Tự do 

Hạnh phúc” thành “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” 

   

 

 

 

 

 

Đã tiếp thu, 

chỉnh sửa 
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giữa các cụm từ có gạch nối (-) theo quy định tại Phụ 

Lục I Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 

năm 2020 của Chính phủ về Công tác Văn thư. 
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Ý kiến của phòng Y tế 

Cần chỉnh sửa lỗi chính tả 

Đã tiếp thu, 

chỉnh sửa 
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Ý kiến của phòng TN&MT 

Đối với dự thảo Quyết định 

+ Tại phần căn cứ:  

“Căn cứ Luật Tô chức Chính quyên địa phương ngày 

19 tháng 6 năm 2015; Luật sứa đôi, bô sung một sô 

điêu cùa Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tô chức 

chính quyển địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019” 

đang sai chính tả đề nghị chỉnh sửa lại cho đúng.  

“Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sứa đổi bổ sung một 

số điêu của Luật ban hành văn bán quy phạm pháp luật 

ngày 18 ngày 6 năm 2020” đang sai chính tả đề nghị 

chỉnh sửa lại cho đúng.  

“Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-UBDT ngày 01 tháng 

11 năm 2021của Bộ trưởng…” số 2021 và chữ của 

đang liền nhau đề nghị chỉnh sửa lại. 

 

 

 

 

 

 

Đã tiếp thu, 

chỉnh sửa 

Trên đây là báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết 

định, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Dân 

tộc huyện Bảo Lạc, gửi Phòng Nội vụ xem xét thẩm định nội dung./. 

Nơi nhận: 

- Phòng Nội vụ 

- Lưu: DT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nông Thị Loan 
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